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Conheça o Registro Automático1

legislação

 Assim, o empreendedor experimentará maior agilidade e 

eficiência na análise e aprovação de processo na JUCESE.

 O Registro Automático é uma inovação tecnológica para acelerar 

a abertura de empresas de forma automática.

 Inicialmente o Registro Automático será para as constituições de 

empresas que possuem as naturezas jurídicas de ,  e .EI EIRELI LTDA

 O Registro Automático é uma inovação tecnológica trazida pela 

JUCESE que vem ao encontro da recente Lei Nº 13.874 de 2019 (Lei da 

Liberdade Econômica) e possibilita a automatização no registro 

empresarial em âmbito nacional.

 O Registro Automático será para constituições de empresas que 

possuem as naturezas jurídicas de  e  e que atendam as EI, EIRELI LTDA

regras estipuladas. 

 Já é possível obter o contrato social e o CNPJ de uma empresa no 

Portal de Serviços Agiliza Sergipe em questão de segundos, de forma 

automática, por meio de cruzamento de dados, sem intervenção humana 

e em qualquer dia ou horário da semana.

 O empresário que segue as regras para o registro automático, ao 

enviar o processo digitalmente à Junta Comercial, tem sua empresa 

aberta em até 10 segundos, sem a necessidade de passar previamente 

por analistas*.

 Com o Registro Automático, pode-se também experimentar uma 

maior agilidade para analisar os demais processos que dão entrada na 

JUCESE diariamente, haja vista que a carga de processos que passarão 

por análise terão uma redução.

benefícios

* No prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data do deferimento automático do registro, a Junta Comercial deverá realizar o exame do cumprimento das formalidades legais previsto no art. 40 da Lei nº 8.934, de 1994.

O exame será realizado, preferencialmente, pelo sistema informatizado utilizado pela Junta Comercial.

Caso no exame das formalidades legais seja identificada a presença de vício, o interessado será notificado para adoção das providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência ou da publicação do despacho, o qual deverá ser devidamente fundamentado.

Sendo sanado o vício dentro do prazo estabelecido, não será cobrada nova tarifa do interessado.

Após a manifestação do interessado, o Presidente da Junta Comercial, caso entenda que o vício apontado não foi sanado:

- cancelará o registro, ouvida a Procuradoria no prazo de 5 (cinco) dias, se entender que o vício é insanável; e fará anotação na ficha cadastral do requerente e impedirá novos arquivamentos até que as providências necessárias tenham sido adotadas, se entender que o vício é sanável.

No caso de cancelamento, os demais órgãos públicos serão imediatamente comunicados.
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2 passo a passo do Registro Automático

 Inicie o processo de Abertura de uma empresa 

em nosso Portal,  lembrando que o Registro Automático 

somente é possível para os atos de  para as inscrição

Naturezas Jurídicas de Empresário, EIRELI e LTDA.

 Deve-se seguir o fluxo padrão de preenchimento 

dos dados.

 Após a consulta de viabilidade ser deferida,  

acesse o Por tal  REDESIM para real izar o 

preenchimento do Documento Básico de Entrada 

(DBE).

 Após o DBE, fazer o preenchimento 

da FCN/RE no Portal Agiliza Sergipe.

GERAR TAXA
Gerar a taxa no Portal Agiliza Sergipe e 
efetuar o pagamento.
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 Empresário/Sócio deve utilizar o documento 

padrão (Requerimento do Empresário, Contrato Padrão 

ou Ato Constitutivo)  gerado no Portal Agiliza Sergipe;

 O próprio Empresário ou Sócios devem 

assinar o documento com certificado digital 

(não pode haver procuração);

 Após assinar, o botão protocolar vai estar disponível; (nesse 

momento o empresário podera revisar todo o documento e caso seja necessário 

efetuar as devidas correções.) Ao clicar em protocolar o documento será 

enviado para o Registro Automático, que acontecera em segundos, 

disponibilizando o Ato Imediatamente. 

PROTOCOLAR

GERAR CONTRATO 
Requerimento do Empresário, Contrato 
Padrão ou Ato Constitutivo.
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não é permitido
Para qualquer Natureza Jurídica 

a) Ato de Transformação;

c) Estrangeiro;

e) CPF que Esteja Bloqueado;

(Empresário, Sociedade LTDA ou EIRELI):

b) Menor;

d) Praticar Ato por Procuração;

Para EIRELI e LTDA

g) Atividade que Bloqueie o Registro Automático.

d) Se for Marcada Como Sociedade de Propósito Específico.

h) Utilizar o Documento que  Não Seja o Padrão (Requerimento do 
Empresário, Contrato ou Ato Constitutivo).

b) Se Existir Administrador Não Sócio;

f) Representante Legal;

a) Se Existir Sócio Pessoa Jurídica;

c) Qualquer Forma de Integralização do Capital Social que Não Seja em 
Espécie e no Ato;

regras

- O próprio Empresário ou Sócios devem assinar o documento com certificado digital 

(não pode haver procuração);

-  Tenham sido concluídas as consultas prévias da viabilidade de nome empresarial e 

de localização.

- Titular (empresário/sócio) DEVE SER MAIOR de 18 anos;

- Titular DEVE SER brasileiro nato;

- Empresário/Sócio deve utilizar o documento padrão (Requerimento do Empresário, 

Contrato Padrão ou Ato Constitutivo) gerado no Portal Agiliza Sergipe;

- Empresário/Sócio não pode ter bloqueio e/ou determinação judicial;

- Haver consistência no Registro Digital para verificar se o certificado Pessoa Física do 

assinante condiz com quem está no ato (empresário/sócio);

- Não anexar documentos no pedido de registro;

- O instrumento apresentado em desconformidade com a Instrução Normativa não fará 

jus ao registro automático, devendo ser analisado conforme o disposto no art. 40 e 

parágrafos da Lei nº 8.934, de 1994. 

- O Registro Automático somente é possível para os atos de inscrição/constituição 

para as Naturezas Jurídicas de Empresário, EIRELI e LTDA.
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